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Osnova

� Definice Přidružených publikací 
(Enhanced publications)

� Příklady ze zahraničí 
� Situace v ČR 
� Průzkum stavu přidružených 

publikací
� Závěry
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Definice

� Anglický termín: Enhanced publication
� Definice z projektu DRIVER-II
� „Publikace, které jsou rozšířeny o tři 

kategorie informací:
�Výzkumná data
�Zvláštní/dodatečné materiály
�Post-publikovaná data

� http://www.driver-repository.eu/Enhanced-
Publications.html
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DRIVER

� Síť vědeckých digitálních repozitářů
� DRIVERII studie zapojení přid. pub.
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SURF

� Iniciátor v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání a výzkumu

� Holandské výzkumné univerzity, univerzity 
aplikovaných věd a výzkumné instituce

� Web: 
http://www.surf.nl/en/themas/openonderzo
ek/verrijktepublicaties/pages/default.aspx

� 2011 projekty, které umožnili výzkumníkům 
vyzkoušet si, jak připojovat publikace

� Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=e_KJTsr
1fys
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DANS

Data Archiving and Networking Services
http://www.youtube.com/watch?v=HJbo-OAaJ1I
� Data z humanitních a sociálních věd a 

dalších disciplín
� On-line ukládání dat výzkumu
� Zdarma s nutnou registrací
� Data zpřístupňována za podmínek 

definovaných vkladatelem
� Datový archiv provozovaný v systému 

EASY https://easy.dans.knaw.nl/ui/home
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Příklad
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NARCIS

� National Academic Research and 
Collaborations Information System
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Postoj EU

� Open Access ve vědeckém 
publikování

� Prospěch pro:
� Vzdělávání
� Inovace
� Kreativní znovuvyužití
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Stav v ČR

� Nový termín
� Nezmapovaná oblast
� Není legislativně ani jinak upravováno
� Přednáška dr. Farace v roce 2011 -

Další využití šedé literatury -
propojení výsledků výzkumu a 
publikací v plném znění viz 
http://nusl.techlib.cz/images/Farace_te
xt_EN.pdf
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Průzkum stavu přidružených 
publikací v ČR

� Cíl: zjistit stav přidružených publikací 
na výzkumných institucích v ČR
� Jaká výzkumná data vznikají?
� Jak se ukládají a archivují?
�Zda se zpřístupňují?
�Existují opravdové přidružené 

publikace, tj. výzkumné publikace 
propojené přímo s daty z výzkumu?

�…
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Metodika průzkumu

� Cílová skupina: výzkumné instituce 
(VVI, soukromé, jiné…) – 113
� Vybráni zástupci institucí spojení 

s výzkumnými aktivitami instituce

� Forma dotazování: strukturovaný 
dotazník
� 19 otázek, online aplikace
� 11. 9. – 7. 10. 2013

� Kontakt: email s odkazem na dotazník 
vybraným zástupcům
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Výsledky
210 mm

Typ 
instituce

Ústavy 
AV VVI

Soukromé 
výzkumné 
isntituce

Jiné 
výzkumné 
instituce Celkem

Počet 
oslovení 54 21 34 4 113

Počet 
responsí 33 14 16 2 65

Negativní 
odpov ěď 2 0 1 1 4

33

14

16

2

Počet responsí
Ústavy AV

VVI

Soukromé
výzkumné
isntituce
Jiné výzkumné
isntituce



Vznikají na pracovišti v rámci 
výzkumné činnosti pracovišti 

následující data?210 mm

45

39

36

31
2222

18

18

17

15

14

14

42

Výzkumná data z m ěření

Doprovodný materiál -
obrazová dokumentace
Výzkumná data z pokus ů

Výzkumná data z
testování
Doprovodný materiál -
videa
Výzkumná data z
průzkumů
Doprovodný materiál -
modely
Doprovodný materiál -
schémata

Výzkumná data ze
statistických šet ření
Post-publikovaná data
recenze
Post-publikovaná data
hodnocení, evaluace



Kde a jak jsou výzkumná 
data uložená

210 mm

� 54 % 
dotazovaných 
institucí archivuje 
data víc jak 10 let

� Několik institucí 
zvažuje možnost 
vybudování 
centrálního 
úložiště dat nebo 
institucionálního 
repozitáře

52

29

18

8

Způsob uložení dat Na pracovních
stanicích
jednotlivých
výzkumník ů
V adresá ři na
(spole čném)
serveru

V centrálním
digitálním úložišti
instituce

Jiné

Kdo se o data stará? Po čet odpov ědí

Výzkumníci sami 53

Určená osoba v knihovn ě 18

Určená osoba v IT 
oddělení

16

Určená osoba - v ědecký 
tajemník, sekretá ř

6



Jsou data propojeny s 
vědeckými publikacemi?

� Společným uložením dat s publikací v 
digitální podobě na webu (15)

� Společným uložením dat s publikací v 
digitální podobě v úložišti (15)

� Informace o dostupnosti dat v záznamech 
(metadatech) o publikaci (15)

� Odkazy z publikace na místo uložení dat v 
digitální podobě (14)

210 mm

Ano 38

Ne 27

44 % dotázaných institucí plánuje 
začít data s publikacemi propojovat



Jsou data k dispozici jiným 
výzkumníkům?

� Osobní návštěva na pracovišti 
(prezenční studium, rozhovor, osobní 

předání dat) (28)
� Zaslání dat e-mailem, přes FTP nebo 

jinak (25)
� On-line na webu (15)

� On-line v digitálním úložišti (9)
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Ano 44

Ne 21



Důvody nepřístupnosti

� Riziko zneužití dat
� Komerční výzkumy – majetek 

zadatavele
� Obava z konkurence
� Součást duševního vlastnictví 

výzkumníků, know how instituce
� Předmět patentové ochrany
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Creative Commons

� Používají se?

� Plánují se začít používat?

210 mm

Ne 61

Ano 4

41

18

2 Nevím

Ne

Ano



Další zjištění

� Objem dat je těžko odhadnutelný – v 
řádech TB až GB

� Převládající formáty PDF, DOC a XLS, 
pak množství různorodých formátů

� 31% pro projekt společného úložiště 
– 46% podle situace
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Volné licence

� 94% nevyužívá volné licence – 2% plánuje 
jejich využití

� Creative Commons (CC)
� http://www.creativecommons.cz/
� NTK součástí českého týmu CC 
� JUDr. Matěj Myška 

� Veřejné licence, šedá literatura a 
výzkumná data

� 14. 11. 2013 v NTK představení licence 
4.0 CC
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Pozvánka

Velice děkujeme všem, kdo se účastnili průzkumu!Velice děkujeme všem, kdo se účastnili průzkumu!Velice děkujeme všem, kdo se účastnili průzkumu!Velice děkujeme všem, kdo se účastnili průzkumu!

Srdečně Vás zveme na 

7. ročník 
Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

22. 10. 2014 

Ballingův sál 

NTK

http://nusl.techlib.cz
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Děkujeme za pozornost!

Kontakty:

petra.pejsova@techlib.cz

hana.vycitalova@techlib.cz


